
Վիճակագրական արտադրանք – Ինովացիայի վիճակագրություն  

 

 

Գործընթացներ 

 

 

Ենթագործընթացներ 

 

 

Ենթագործընթացի նկարագրություն 

 

Կարիքների 
ձևակերպում 

  

 1.1 Կարիքների 

բացահայտում 

2015 թվականի օգոստոսին մեկնարկեց երկու 

տարի տևողությամբ վիճակագրության 

Եվրամիության (ԵՄ) Թվինինգ ծրագիրը, որի 

շահառուն Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրական կոմիտեն էր (Արմստատ), իսկ 

իրականացնող գործընկերը՝ Դանիայի 

վիճակագրությունը:  

Ծրագրի նպատակն էր աջակցել Հայաստանի 

պաշտոնական վիճակագրության 

արդիականացմանը` ներդնելով ԵՄ 

ստանդարտներին համապատասխանեցված 

վիճակագրության նոր մեթոդաբանություններ՝ 

ուժեղացնելով պաշտոնական վիճակագրության 

տարածումը հանրության շրջանում: Ծրագիրը 

բաղկացած էր վեց բաղադրիչներից, որոնցից 

հինգերորդը «Ինովացիայի վիճակագրություն» 

բաղադրիչն էր:  

Հինգերորդ բաղադրիչի նպատակն էր՝ 

 ընթացիկ իրավիճակի գնահատում, 

Արմստատում կիրառվող արտադրման 

մեթոդների ուսումնասիրում, 

 միջազգային և եվրոպական ստանդարտների, 

այդ թվում և ինովացիայի սահմանման 

ներկայացում, 

 ընդհանուր պատկերացում Արմստատի 

կողմից ներկայումս արտադրվող գիտության, 

տեխնոլոգիաների և ինովացիայի 

վիճակագրության մասին, 

 օգտագործողների կարիքների 

նույնականացում, 

  ինովացիայի վիճակագրության մշակման 

պլանի նախապատրաստում: 

  



Սպասվող արդյունքներն էին՝ 

 ինովացիայի վիճակագրության հավաքման 

համար հարցաթերթ, 

 իրականացված փորձնական 

հետազոտություն և փորձարկման վերլուծված 

արդյունքներ,  

 մեթոդաբանություն ինովացիայի 

վիճակագրության վերաբերյալ, 

 մշակված պլան ինովացիայի 

վիճակագրության կանոնավոր արտադրման և 

հրապարակման համար: 

 

 1.2 Խորհրդակցում և 

կարիքների հաստատում 

Հինգերորդ բաղադրիչի շրջանակում 

Արմստատի կողմից իրականացվեց 

«Իրավաբանական անձանց և անհատ 

ձեռնարկատերերի ինովացիոն գործունեության 

փորձնական հետազոտություն»: Հետազոտության 

մեթոդաբանության և գործիքների մշակման 

աշխատանքներն իրականացվել են Ֆինլանդիայի 

վիճակագրության փորձագետ տիկին Մերվի Նիեմիի 

և Լիտվայի վիճակագրության փորձագետ պարոն 

Գեդիմինաս Սամուոլիսի գործնական 

օժանդակությամբ: 

Ամբողջ հետազոտական գործընթացի մասին 

համապարփակ պատկերացում կազմելու 

նպատակով Արմստատի առաջարկով Ֆինլանդիայի 

և Լիտվայի փորձագետների կողմից կազմվել է 

«Մեթոդաբանական նշումներ ինովացիայի 

վիճակագրության վերաբերյալ» ձեռնարկը, որը 

Արմստատի մասնագետների համար ինովացիայի 

հետազոտության և դրա ընթացակարգի ամփոփ 

նկարագրությունն է, ռեսպոնդենտների համար՝ 

ինովացիաների և ինովացիոն գործունեության 

հստակ սահմանումը:  

 1.3 Արտադրանքի 

նպատակների 

սահմանում 

Ինովացիոն գործունեությունն ընդգրկում է 

մեքենաների, սարքավորումների, շինությունների, 

համակարգչային ծրագրերի և լիցենզիաների 

ձեռքբերում, մեքենաշինություն և մշակման 

աշխատանք, իրագործելիության 

ուսումնասիրություն, դիզայն, վերապատրաստում, 



հետազոտություններ և մշակումներ (ՀՄ) ու 

մարքեթինգ, եթե դրանք ուղղակիորեն ձեռնարկվում 

են որևէ արտադրանքի կամ գործընթացի ինովացիա 

մշակելու և/կամ իրականացնելու համար: Սա նաև 

ներառում է ՀՄ բոլոր տեսակները` բաղկացած 

հետազոտական և մշակման գործունեություններից, 

որոնց նպատակն է ստեղծել նոր գիտելիքներ կամ 

լուծել գիտական կամ տեխնիկական խնդիրներ: 

Ինովացիայի հետազոտության հիմնական 

նպատակն է հավաքել տվյալներ և հրապարակել 

տեղեկատվություն Հայաստանի 

Հանրապետությունում ինովացիոն 

գործունեությունների և ինովացիոն 

կազմակերպությունների մասին: Ինովացիոն 

գործունեությունների մասին վիճակագրական 

տեղեկատվությունը նաև էական նշանակություն 

ունի ազգային քաղաքականության մշակման 

համար, օրինակ՝ ինչպես կազմակերպել ինովացիայի 

ֆինանսավորումն ու այլ օժանդակող 

միջոցառումները:  

 1.4 Հասկացությունների 

որոշում 

Ինովացիա   

Համաձայն Օսլոյի ձեռնարկի, ինովացիան նոր 

կամ նշանակալիորեն կատարելագործված 

արտադրանքի (ապրանքի կամ ծառայության) կամ 

գործընթացի, նոր մարքեթինգային մեթոդի կամ 

կազմակերպչական մեթոդի իրականացում է.  

- Ինովացիայի համար նվազագույն պահանջն 

այն է, որ արտադրանքը, գործընթացը, 

մարքեթինգային մեթոդը կամ 

կազմակերպչական մեթոդը լինեն նոր (կամ 

նշանակալիորեն կատարելագործված) 

կազմակերպության համար: Սա ներառում է 

արտադրանքը, գործընթացները և մեթոդները, 

որ կազմակերպությունները պետք է նախ 

մշակեն, ինչպես նաև այդպիսիք, որոնք 

ընդունվել են այլ կազմակերպությունների 

կողմից:   

- Ինովացիայի հիմնական հատկանիշը 

պարտադիր իրականացումն է: Նոր կամ 



կատարելագործված արտադրանքի համար 

իրականացում նշանակում է դրա 

ներկայացում շուկայում: Գործընթացների, 

մարքեթինգային կամ կազմակերպչական 

մեթոդների համար իրականացում նշանակում 

է կազմակերպության գործառնությունների 

մեջ դրանց փաստացի օգտագործում:  

 

Արտադրանքի ինովացիա (ապրանք կամ 

ծառայություն) 

 

Արտադրանքի ինովացիան նոր կամ 

նշանակալիորեն կատարելագործված ապրանքի 

կամ ծառայության ներկայացումն է շուկայում՝ 

կապված դրա կարողությունների, օգտագործողին 

հարմար լինելու, բաղադրիչների կամ 

ենթահամակարգերի հետ.   

 ապրանքի ինովացիան (նոր կամ 

կատարելագործված) պետք է լինի նոր 

կազմակերպության համար, սակայն 

պարտադիր չէ, որ լինի նոր շուկայի համար,  

 արտադրանքի ինովացիաները կարող են 

սկզբնապես մշակված լինել 

կազմակերպության կամ այլ 

կազմակերպությունների կողմից: 
 

Ապրանքը սովորաբար շոշափելի օբյեկտ է, 

ինչպես սմարթֆոնը, կահույքը կամ համակարգչային 

ծրագրային փաթեթը, սակայն ներբեռնվող 

համակարգչային ծրագիրը, երաժշտությունը և ֆիլմը 

նույնպես ապրանք են: Ծառայությունը սովորաբար 

շոշափելի չէ, ինչպես օրինակ մանրածախ 

առևտուրը, ապահովագրությունը, կրթական 

դասընթացները, օդանավով ճամփորդելը, 

խորհրդատվությունը և այլն:  

Գործընթացային ինովացիա 

Գործընթացային ինովացիան արտադրման 

նոր կամ նշանակալիորեն կատարելագործված 



գործընթաց է, բաշխման մեթոդ կամ աջակցող 

գործողություն.  

 գործընթացային ինովացիան պետք է լինի նոր 

կազմակերպության համար, սակայն 

պարտադիր չէ, որ դա լինի նոր շուկայի 

համար, 

 հնարավոր է, որ ինովացիան սկզբնապես 

մշակված է եղել կազմակերպության կամ այլ 

կազմակերպությունների կողմից, 

 զուտ կազմակերպչական ինովացիաները չեն 

ներառվում գործընթացայինի մեջ: 
 

Շարունակական կամ մինչ իրականացումը 

դադարեցված գործունեություններ արտադրանքի 

կամ գործընթացային ինովացիայի համար 

Ինովացիոն գործունեություններն ընդգրկում 

են մեքենաների, սարքավորումների, շինությունների, 

համակարգչային ծրագրերի և լիցենզիաների 

ձեռքբերում, մեքենաշինություն և մշակման 

աշխատանք, իրագործելիության 

ուսումնասիրություն, դիզայն, վերապատրաստում, 

ՀՄ և մարքեթինգ, երբ դրանք ուղղակիորեն 

ձեռնարկվում են զարգացնելու և/կամ 

իրականացնելու որևէ արտադրանքի կամ 

գործընթացի ինովացիա: Սա ներառում է նաև ՀՄ 

բոլոր տեսակները` բաղկացած հետազոտական և 

մշակման աշխատանքներից, որոնց նպատակն է 

ստեղծել նոր գիտելիքներ կամ լուծել 

գիտատեխնիկական խնդիրներ:  

Կազմակերպչական ինովացիա 

Կազմակերպչական ինովացիան նոր 

կազմակերպչական մեթոդ է կազմակերպության 

բիզնես փորձառություններում (այդ թվում և 

գիտելիքի կառավարումը), աշխատանքի 

կազմակերպման կամ արտաքին 

հարաբերություններում, որը նախկինում չի 

օգտագործվել կազմակերպության կողմից.   



 դա պետք է լինի ղեկավարության կողմից 

ռազմավարական որոշումների արդյունք,  

 միաձուլումները և ձեռքբերումները, նույնիսկ 

առաջին անգամվա դեպքում, չեն ներառվում 

կազմակերպչական ինովացիայի մեջ:  

 

Մարքեթինգային ինովացիա 

Մարքեթինգային ինովացիան նոր 

մարքեթինգային հայեցակարգի կամ 

ռազմավարության իրականացումն է, որն էապես 

տարբերվում է կազմակերպությունում առկա 

մարքեթինգային մեթոդներից և որը դեռևս չի 

օգտագործվել.  

 այն պահանջում է նշանակալի 

փոփոխություններ արտադրանքի դիզայնի 

կամ փաթեթավորման, գովազդի տեղադրման, 

առաջադրման կամ գնի որոշման մեջ,  

 սեզոնային, պարբերական և այլ 

փոփոխությունները չեն ներառվում 

մարքեթինգային մեթոդներում:  
 

ԵՄ համայնքի ինովացիայի 

հետազոտությունը նաև սահմանել է կոնկրետ 

սահմանումներ հետազոտական նպատակների 

համար, ինչպիսիք են.  

Բնապահպանական օգուտներ ապահովող 

ինովացիաներ 

 

Բնապահպանական օգուտներ ապահովող 

ինովացիան նոր կամ նշանակալիորեն 

կատարելագործված արտադրանք (ապրանք կամ 

ծառայություն), գործընթաց, կազմակերպչական 

մեթոդ կամ մարքեթինգային մեթոդ է, որը ձևավորում 

է բնապահպանական օգուտներ՝ ի համեմատություն 

այլընտրանքների.    

 բնապահպանական օգուտները կարող են 

լինել ինովացիայի առաջնային նպատակը 

կամ այլ նպատակների լրացուցիչ արդյունքը,   



ինովացիայի բնապահպանական օգուտները կարող 

են ծագել ապրանքի կամ ծառայության արտադրման 

ընթացքում կամ դրա սպառման կամ արտադրանքի 

վերջնական օգտագործողի կողմից օգտագործման 

ընթացքում: Վերջնական օգտագործողը կարող է 

լինել անհատը, մեկ այլ կազմակերպությունը, 

կառավարությունը և այլն: 

 1.5 Տվյալների 

առկայության ստուգում 

Ինովացիայի վիճակագրության հետազտությունն 

անց է կացվել ՀՀ ողջ տարածքում՝ բոլոր 

համայնքներում: Տվյալների հավաքումն 

իրականացվել է համատարած և ընտրանքային 

եղանակներով. 

Հետզոտության արդյունքները ներկայացուցչական 

են երկրի, գյուղ/քաղաք, ք.Երևանի, մարզերի և 

համայնքների կտրվածքով: 

 1.6 Բիզնես մոդելի 

նախապատրաստում 

Մինչև  ՀՀ ՎՊԽ կողմից անհատական որոշումով 

հարցաթերթի հաստատումը, իրականացվում է 

դրանում ներառված ցուցանիշների և դրանց 

վերաբերյալ լրացման հրահանգի մասով 

աշխատանքային քննարկումներ ՀՀ ԿԳՄՍ 

գիտության պետական կոմիտեի, ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարության համապատասխան 

աշխատակիցների, Արմստատի մարզային 

վարչությունների աշխատակիցների և 

վիճակագրական տեղեկատվությունը հավաքող 

վիճակագիրների հետ, հնարավորության դեպքում 

հաշվի է առնվում նաև միջազգային փորձագետների 

կարծիքը: 

 

Նախագծում 

 

 

 

 2.1 Արդյունքների 

նախագծում 

Տվյալները հավաքվել են վիճակագրության 

Եվրամիության (ԵՄ) Թվինինգ ծրագրի շրջանակում 

Արմստատի կողմից իրականացված 

«Իրավաբանական անձանց և անհատ 

ձեռնարկատերերի ինովացիոն գործունեության 

փորձնական հետազոտության» հարցաթերթի 

միջոցով: 

 2.2 Փոփոխականների 

նկարագրությունների 

նախագծում 

- 

 2.3 Տվյալների 

հավաքման նախագծում 

Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքումն 

իրականացվում է ՀՀ ՎՊԽ անհատական որոշմամբ 

հաստատված հարցաթերթի միջոցով: 

Տեղեկատվության հավաքումն իրականացվում է 

ընտրանքային և համատարած եղանակներով: 

 2.4 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի նախագծում 

«Իրավաբանական անձանց և անհատ 

ձեռնարկատերերի ինովացիոն գործունեության 

փորձնական հետազոտության» հարցաթերթով 



հետազոտվել են մասնավոր հատվածի այն 

կազմակերպությունները, որոնք ունեն 10 և ավելի 

աշխատողներ: Հետազոտության թիրախային 

համակցությունը Հայաստանի շուկայում 

տնտեսական գործունեության հիմնական 

տեսակների (ՏԳՏԴ) խմբ. 2-ի A-N հատվածների 

ակտիվ կազմակերպությունների ընդհանուր 

համակցությունն է: Այս բաժիններն ընդգրկում են 

հիմնական շուկայական գործունեությունները: 

Հետազոտությունը բացառել է O-ից U 

գործունեությունները: Ընտրանքն իրականացվել է 

Արմստատի բիզնես ռեգիստրի տեղեկատվական 

շտեմարանից: Համակցությունում, բիզնես 

ռեգիստրից ստացված շրջանակում վիճակագրական 

միավորը կազմակերպությունն է: Համաձայն 

Եվրոպական հանձնաժողովի՝ համայնքի գիտության 

և տեխնոլոգիայի վիճակագրության արտադրում և 

զարգացում իրականացնող թիվ 995/2012 

կանոնակարգի, ընտրանքը կազմված է 

կազմակերպությունների հիմնական (պարտադիր) և 

լրացուցիչ ընդգրկվածություններից: Միջին և խոշոր 

չափի կազմակերպություններն ընդգրկվել են 

ամբողջությամբ, այսինքն ընտրանքը կազմել է 100%, 

իսկ փոքր կազմակերպությունների ընտրանքը 

կազմել է 30%, որից հետո տվյալները կշռվել են, 

կատարվել է տվյալների տարածում: Այստեղ 

համադրվել է թիրախային համակցության մեջ 

ընդգրկված կազմակերպությունների ընտրանքային 

հետազոտությունը համատարած հաշվառման հետ: 

 2.5 Մշակման և 

վերլուծության 

նախագծում 

Ինովացիայի վիճակագրության հետազոտության 

ժամանակ տվյալների հավաքումն իրականացվել է 

հետևյալ մեթոդներով. 

 ինովացիայի վերաբերյալ կարևոր 

տեղեկատվության հավաքում,  

 արտադրել եվրոպական վիճակագրության 

հետ համադրելի ինովացիայի 

վիճակագրություն և անհրաժեշտ տվյալներ 

միջազգային հարցաշարերի համար, օրինակ՝ 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ԵՄ, Եվրասիական տնտեսական 

միություն և այլն:  
 

Հետազոտության բովանդակության սահմանում. 
  

- ստուգել միջազգային շրջանակը 

(միջազգայնորեն համադրելի 

տեղեկատվություն, չափանիշների 



սահմանում). 

o ԵՄ համատեքստը և Համայնքի 

ինովացիայի հետազոտությունը,  

o այլ երկրների ինովացիայի 

հետազոտությունների փորձը,  

- ուսումնասիրել օգտագործողների ազգային 

կարիքները,  

- գնահատել ինովացիոն գործունեության բոլոր 

հնարավոր դրսևորումները, որոնք կարող են 

խիստ կարևոր և հետաքրքիր լինել 

օգտագործողների համար և որոնք կարող են 

օգտակար լինել հետազոտության մեջ 

ներառելու առումով (ինովացիայի շարժիչ 

ուժեր, ինովացիոն կարողություններ, 

ինովացիոն գործունեության 

ազդեցություններ, ինովացիոն 

գործունեությունների և ինովացիաների 

վերաբերյալ օրենսդրության ազդեցություն, 

բնապահպանական մարտահրավերներ ու 

ինովացիաներ և այլն), 

- որևէ երևույթի փոփոխությունը և զարգացումը 

պետք է ենթադրի նաև վիճակագրության 

թարմացում, օրինակ, ԵՄ համատեքստում 

մոդուլների փոփոխություն (ռոտացիա, 

հատուկ մոդուլներ և այլն)՝ եթե նոր թեմաների 

վերաբերյալ նոր հարցերի կարիք լինի, 

- նոր հարցերի կամ թեմաների դեպքում 

գնահատման իրականացում, 

- հնարավոր է օգտվել վարչական 

աղբյուրներից՝ խուսափելու համար 

տվյալների կրկնակի հավաքումից (հաշվի 

առնել ռեսպոնդենտների 

ծանրաբեռնվածության նկատառումները):  

 2.6 Արտադրության 

համակարգերի և 

գործընթացի 

նախագծում 

Տեղեկատվության հավաքումից մինչև դրա 

հրապարակումն իրականացվող բոլոր 

գործընթացների մասով կատարվում են 

նախապատրաստական աշխատանքներ, 

մասնավորապես կապված ռեսպոնդենտներին 

համապատասխան իրազեկումներով ապահովելու, 

աշխատակիցներին անհրաժեշտ մասնագիտական 

դասընթացների միջոցով վերապատրաստելու և 

այլնի հետ: 



 
Կառուցում 

  

 
 

 

3.1 Հավաքման գործիքի 

կառուցում 

 

Տեղեկատվության հավաք 

ման իրականացման և դրա համար անհրաժեշտ 

հարցաթերթերի,  դրանց լրացման հրահանգների 

հասանելիության ապահովման համար առկա են 

ինչպես թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային 

միջոցներ: 

 3.2 Գործընթացի 

բաղադրիչների 

կառուցում կամ 

ամրապնդում 

Առկա են տեղեկատվության ստուգաճշտման համար 

անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումներ ու 

հրահանգներ: Մուտքագրման ծրագրային 

ապահովման փաթեթում առկա է մուտքագրված 

տվյալների  թվաբանական ու տրամաբանական 

ստուգումների իրականացման համար անհրաժեշտ 

գործիքներ:  

 3.3 Տարածման 

բաղադրիչների 

կառուցում կամ 

ամրապնդում 

Տեղեկատվության տարածման համար առկա են 

էլեկտրոնային տարբերակներով տեղեկատվության 

հրապարակման հնարավորություններ: 

 3.4 Գործընթացների 

կարգավորում 

Վիճակագրական արտադրանքի ստացումը 

իրականացվում է իրար հաջորդող հետևյալ 

փուլերով` 

1. տեղեկատվության հավաքում, 

2. հարցաթերթերի ստուգում, ծածկագրում և 

տեղեկատվության մուտքագրում նախապես 

մշակված համակարգչային մուտքագրման 

ծրագրի միջոցով, 

3. տեղեկատվության տարածում էլեկտրոնային 

եղանակով: 

 

 3.5 Արտադրության 

համակարգի 

փորձարկում 

Պայմանավորված հարցաթերթում ցուցանիշների 

փոփոխությունների հետ, մուտքագրման ծրագրային 

ապահովման փաթեթը կենթարկվի 

համապատասխան փոփոխությունների: Ըստ 

անհրաժեշտության կիրականացվի  նաև ծրագրային 

ապահովման միջոցների թեստավորում: 

 3.6 Վիճակագրական 

բիզնես գործընթացի 

փորձարկում 

Վիճակագրական նոր ցուցանիշների հարցաթերթում 

ընդգրկմանը զուգահեռ կիրականացվի ցուցանիշի 

ընկալման փորձարկում վիճակագրական 

տեղեկատվություն տրամադրողների հետ: 

 3.7 Արտադրության 

համակարգի 

վերջնականացում 

Իրականացվում են հարցաթերթերում առկա 

ցուցանիշների լրացման վերաբերյալ 

մեթոդաբանական պարզաբանումների կազմում և 

տրամադրում վիճակագրական տեղեկատվություն 

տրամադրողին (ռեսպոնդենտին)` միաժամանակ 

օգտագործելով նաև վիճակագիրների և մարզային 

վարչության աշխատակիցների հետ 

համապատասխան մասնագետների բանավոր և 



էլեկտրոնային փոստի միջոցով շփումները: 

 
Հավաքում 

  

 4.1 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի ձևավորում 

Տեղեկատվության հավաքումն իրականացվում է 

ընտրանքային  և համատարած եղանակով:  

 4.2 Հավաքման 

կազմակերպում 

Ինովացիայի վիճակագրության  իրականացման 

ժամանակ վիճակագրական տեղեկատվության 

հավաքման կազմակերպման համար 

իրականացվում է դիտարկման ենթակա 

միավորներից տեղեկատվության հավաքման 

համար կազմված համապատասխան 

հարցաթերթերի և դրա լրացման հրահանգների 

տպագրության պատվերի ձևավորում, դրանց 

տպագրություն և բաշխում: Հաջորդ 

հետազոտության իրականացման ժամանակ 

հնարավոր է էլեկտրոնային եղանակով 

հարցաթերթի հավաքման համար անհրաժեշտ 

ցանցային միջոցների ներդրում:  

 4.3 Հավաքման 

իրականացում 

Սկզբնական վիճակագրական տեղեկատվության 

հավաքումն իրականացվում է.  

- ինովացիայի վերաբերյալ կարևոր 

տեղեկատվության հավաքում,  

 արտադրել եվրոպական վիճակագրության 

հետ համադրելի ինովացիայի 

վիճակագրություն և անհրաժեշտ տվյալներ 

միջազգային հարցաշարերի համար, օրինակ՝ 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ԵՄ, Եվրասիական տնտեսական 

միություն և այլն:  
 

Հետազոտության բովանդակության սահմանում. 
  

- ստուգել միջազգային շրջանակը 

(միջազգայնորեն համադրելի 

տեղեկատվություն, չափանիշների 

սահմանում). 

o ԵՄ համատեքստը և Համայնքի 

ինովացիայի հետազոտությունը,  

o այլ երկրների ինովացիայի 

հետազոտությունների փորձը,  

- ուսումնասիրել օգտագործողների ազգային 

կարիքները,  

- գնահատել ինովացիոն գործունեության բոլոր 

հնարավոր դրսևորումները, որոնք կարող են 

խիստ կարևոր և հետաքրքիր լինել 



օգտագործողների համար և որոնք կարող են 

օգտակար լինել հետազոտության մեջ 

ներառելու առումով (ինովացիայի շարժիչ 

ուժեր, ինովացիոն կարողություններ, 

ինովացիոն գործունեության 

ազդեցություններ, ինովացիոն 

գործունեությունների և ինովացիաների 

վերաբերյալ օրենսդրության ազդեցություն, 

բնապահպանական մարտահրավերներ ու 

ինովացիաներ և այլն), 

- որևէ երևույթի փոփոխությունը և զարգացումը 

պետք է ենթադրի նաև վիճակագրության 

թարմացում, օրինակ, ԵՄ համատեքստում 

մոդուլների փոփոխություն (ռոտացիա, 

հատուկ մոդուլներ և այլն)՝ եթե նոր թեմաների 

վերաբերյալ նոր հարցերի կարիք լինի, 

- նոր հարցերի կամ թեմաների դեպքում 

գնահատման իրականացում, 

- հնարավոր է օգտվել վարչական աղբյուրներից՝ 

խուսափելու համար տվյալների կրկնակի 

հավաքումից (հաշվի առնել ռեսպոնդենտների 

ծանրաբեռնվածության նկատառումները): 

 4.4 Հավաքման 

վերջնականացում 

Հավաքված տեղեկատվությունը ստուգման և 

ծածկագրման ենթարկվելուց հետո մուտքագրվում է 

էլեկտրոնային միջավայր: Տեղեկատվության 

մուտքագրումն իրականացվում է ինչպես 

մեխանիկական, այնպես էլ տեղեկատվությունը 

էլեկտրոնային միջավայր անմիջապես ներածելու 

եղանակով: 

 
Մշակում 

 

 

 

 5.1 Տվյալների 

ինտեգրում 

Իրականացվում է Արմստատի կողմից հավաքվող 

տեղեկատվության միավորում մեկ միասնական 

տվյալների բազայում, որի արդյունքում բացառվում 

են կրկնությունները: 

 5.2 Դասակարգում և 

կոդավորում 

Իրականացվում է մարզային և տարածքային 

միավորների կոդավորում` համաձայն նախապես 

սահմանված կարգի:   Հետազոտության թիրախային 

համակցությունը Հայաստանի շուկայում 

տնտեսական գործունեության հիմնական 

տեսակների (ՏԳՏԴ) խմբ. 2-ի A-N հատվածների 

ակտիվ կազմակերպությունների ընդհանուր 

համակցությունն է: 



 5.3 Վերանայում և 

հաստատում 

- 

 5.4 Խմբագրում և 

իմպուտացիա 

Ինովացիայի վիճակագրության վերաբերյալ 

տվյալները մշակման փուլում ենթարկվում են նաև 

խմբագրման  և որոշ բացակայող տվյալների 

համալրման (իմպուտացիայի): 

 5.5 Նոր 

փոփոխականների և 

միավորների ձևավորում 

Գնահատումներ և լրահաշվարկներ այլ 

ցուցանիշների հաշվարկման համար առկա չեն: 

 5.6 Կշիռների 

հաշվարկում 

Քանի որ հավաքվող տեղեկատվությունն 

ապահովում է  այդ ոլորտի վիճակագրության 

ամբողջականությունը, հետևաբար լրացուցիչ 

կշիռների հաշվարկման անհրաժեշտություն չի 

առաջանում:  

 5.7 Ագրեգատների 

հաշվարկում 

- 

 5.8 Տվյալների ֆայլերի 

վերջնականացում 

 

Իրականացվում են աշխատանքներ Ինովացիայի 

վիճակագրության հետազոտության արդյունքում 

հավաքված վիճակագրական տվյալների ճշգրտման 

և Ինովացիայի վիճակագրության հետազոտության 

արդյունքներով հրապարակվող ցուցանիշների 

կառուցվածքի (հրապարակումների ձևաչափեր, 

ելքային աղյուսակներ և այլն) ձևավորման շուրջ: 

Վերջնական տվյալները հրապարակվում են: 

 
Վերլուծություն 

  

 6.1 Նախնական 

արդյունքների 

նախապատրաստում 

- 

 6.2 Արդյունքների 

վավերացում 

Ցուցանիշների ստացման ողջ ընթացքում խստորեն 

պահպանվում են դրանց ստացման 

մեթոդաբանական պահանջները` համաձայն 

նախապես սահմանված դասակարգումների, 

մեթոդաբանական ուղեցույցների և հարցաթերթերի 

լրացման հրահանգների: 

 6.3 Արդյունքների 

մեկնաբանում և 

բացատրում 

Ամփոփ ցուցանիշների ստացումից հետո 

իրականացվում է դրանց  տրամաբանական 

վերլուծում: 

 6.4 Բացահայտման 

հսկողության կիրառում 

Խստորեն պահպանվում են ինչպես հրապարակման 

ենթակա, այնպես էլ վիճակագրական 

տեղեկատվության օգտագործողների կողմից 

հայցվող վիճակագրական ցուցանիշների 

գաղտնիությունը, այն է դրանց զերծ լինելը 

անհատական (անվանական) տեղեկություններից,  

համաձայն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին 

օրենքի» և 2001 թվականի հունիսի 25-ի 

«Վիճակագրական գաղտնիքի պահպանման կարգը 



հաստատելու մասին»  ՀՀ ՎՊԽ N 53 որոշման (տես` 

http://www.armstat.am/file/doc/99454478.pdf  հղումը): 

 6.5 Արդյունքների 

վերջնականացում 

Մինչ ամփոփ տեղեկատվության տարածումն  

իրականացվում  է հրապարակումների ձևաչափերի 

և ելքային աղյուսակների կազմման աշխատանքներ: 

 
Տարածում 
 

  

 7.1 Ելքային 

համակարգերի 

արդիականացում 

Իրականացվում են հրապարակման ենթակա 

վիճակագրական ցուցանիշների վերաբերյալ 

համապատասխան աղյուսակների,  ժողովածուների  

վերջնական ճշգրտման աշխատանքներ: 

Անհրաժեշտության դեպքում նաև փոփոխություններ 

և/կամ լրացումներ են կատարվում 

համապատասխան ցուցանիշի 

հասկացություններում և մեթոդաբանական 

պարզաբանումներում: 

 7.2 Տարածման 

արտադրանքների 

արտադրում 

Տարածվող արտադրանքների համար 

իրականացվում են արտադրման  բոլոր քայլերը` 

բացատրական տեքստի, աղյուսակների, 

գծապատկերների նախապատրաստում,  այդ 

արտադրանքների խմբագրում և դրանց 

համապատասխանեցում հրապարակման 

ստանդարտներին: 

Վիճակագրական ցուցանիշների վերաբերյալ 

երկլեզու տեղեկատվությունը հրապարակվել է 

էլեկտրոնային եղանակներով «Մեթոդաբանական 

նշումներ ինովացիայի վիճակագրության 

վերաբերյալ» ձեռնարկում և «Իրավաբանական  

անձանց և  անհատ  ձեռնարկատերերի ինովացիոն 

գործունեության փորձնական հետազոտության» 

զեկույցում: 

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները 

հասանելի են հայերեն և անգլերեն հետևյալ 

հասցեներով.  

https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=1979 

https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1990 

 7.3 Տարածման 

արտադրանքների 

թողարկման 

կառավարում 

- 

 7.4 Տարածման 

արտադրանքների 

խթանում 

- 

 7.5 Օգտագործողների 

աջակցության 

Վիճակագրական տեղեկատվություն 

օգտագործողների կողմից  չհրապարակվող 

http://www.armstat.am/file/doc/99454478.pdf
https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=1979
https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1990


կառավարում ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվության 

պաշտոնական հայցման դեպքում հնարավորության 

սահմաններում իրականացվում է լրացուցիչ  

հաշվարկ (անհրաժեշտության դեպքում) և 

տրամադրում նրանց` միաժամանակ պահպանելով 

սկզբնական վիճակագրական տեղեկատվության 

նկատմամբ գաղտնիության սկզբունքը: 

 
Գնահատում 
 

  

 8.1 Գնահատման 

միջոցների հավաքում 

- 

 8.2 Գնահատման 

իրականացում 

- 

 8.3 Գործողությունների 

ծրագրի համաձայնեցում 

- 

 

 

 


